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MIASTO BYDGOSZCZ
THE CITY OF BYDGOSZCZ

Liczba mieszkańców | Total population

350 178 

Struktura wiekowa
Population age structure

Mężczyźni 0-17 lat
Men 0-17 years

Mężczyźni 18-64 lata
Men 18-64 years

Mężczyźni 65 lat i więcej
Men 65 years or more

Kobiety 0-17 lat
Women 0-17 years

Kobiety 18-59 lat
Women 18-59 years 

Kobiety 60 lat i więcej
Women 60 years or more

30,65%

8,21%

8,19%

7,75%

28,05%

17,15%

Odległości od innych miast
Distance from other cities

1 mln mieszkańców 
w promieniu 50 km 
1 mln inhabitants within 
the radius of 50 km

Poznań – 142 km

Gdańsk – 176 km

Łódź – 220 km

Warszawa |  Warsaw – 264 km

Wrocław – 290 km

Kraków | Cracow – 481 km

Berlin – 320 km

Bydgoszcz to stolica województwa ku-
jawsko-pomorskiego i największy ośro-
dek akademicki w regionie. Jest jednym  
z największych miast w Polsce z populacją 
liczącą 350 tys. mieszkańców. Jej atutami 
są dogodne położenie komunikacyjne, 
wynikające z usytuowania w niemal cen-
tralnej części kraju, młode, wykształcone 
i znające języki obce społeczeństwo oraz 
dynamicznie rozwijające się szkolnictwo 
zawodowe, techniczne i wyższe.

Bydgoszcz is the capital of the Kuyavian 
-Pomeranian Voivodeship and the largest  
academic centre in the region. It is one of the 
largest cities in Poland with the population 
of 350 thousand inhabitants. The city’s 
undoubtable advantage is its convenient 
location due to its proximity to the central 
part of the country, as well as young and well-
educated society and dynamically-developing 
vocational, technical and high education. WARSAW
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Frankfurt

Warszawa | Warsaw

Londyn Stansted | London Stansted

Londyn Luton | London Luton

Birmingham

Dublin

Kijów Boryspol | Kyiv Boryspil

Edynburg | Edinburgh

Loty rejsowe 
Regular flights

Przewoźnicy | Airlines

Port Lotniczy Bydgoszcz 
Bydgoszcz Aiport

Struktura dostępności na rynku 
Market availability structure

16% 58,7% 25,3%
Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
Population 

at pre-production age

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

Population
at production age

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

Population 
at post-production age

Antalya

Burgas

Zakynthos

Heraklion

Tel Aviv

Bodrum

Tirana

Informacje o aktualnej siatce połączeń: www.bzg.aero  

Information about the current flights map: www.bzg.aero

Loty czarterowe 
Charter flights 
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Attractive destination for 

commuters from the region

Konkurencyjność kosztowa
Cost competitiveness

Strategia gospodarcza
Economic strategy

Specjalizacja miasta: usługi IT
City specialization: IT services

CECHY BYDGOSZCZY 
FEATURES OF BYDGOSZCZ

Konkurencyjny poziom presji 
na rynku pracy 

Competitive level of labour 
market pressure

Szybko rozwijający się rynek 
biurowy

Fast-developing office market

Historie sukcesu centrów 
BPO, SSC, IT, R&D

Success stories of BPO, SSC, 
IT, R&D centres

Wsparcie dla inwestorów
Support for investors

Cechy Bydgoszczy | Features of Bydgoszcz
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NOWOCZESNE CENTRA BIUROWE
MODERN OFFICE CENTRES

BIURA | OFFICES

Nowoczesne centra biurowe | Modern office centres

Rynek biurowy | Office market

Główne centra biurowe | Main office centres

Powierzchnia istniejąca 
Office space

Powierzchnia planowana  
Planned office space

Powierzchnia w budowie
Office space under construction

61 500 m² 20 750 m² 108 650 m²

Arkada Business Park

Biznes Park Kraszewskiego

H+ City

IDEA Przestrzeń Biznesu

1

2

3

4

BUDYNEK | BUILDING

Preludium

Immobile K3

Optimum Park

Scan Park Business Center 

5

6

7

8

BYDGOSZCZ

2
6

5
13

7
8

4

S10

25

25
80

80

S10

S5

S5

Aktualna baza ofert inwestycyjnych: www.zainwestuj.bydgoszcz.pl 
Current investment offers database: www.investin.bydgoszcz.eu
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SEKTOR BPO/SSC
BPO/SSC SECTOR

Sektor BPO/SSC | BPO/SSC sector

Udział centrów zagra-
nicznych w strukturze  
zatrudnienia | Share of  
foreign centres in the  
employment structure 

Kraj pochodzenia poszczególnych centrów 
Country of origin of chosen centres

70% 
do | to 

30%

Liczba osób pracujących w sektorze 
Number of employees in sector 11 000

Polska
Poland

USA
USA

Szwecja
Sweden

Wielka 
Brytania

UK

Niemcy
Germany

Francja
France

Finlandia
Finland

Kanada
Canada

Królestwo 
Niderlandów
Netherlands

Czechy
Czech 

Republic

10

20

40 39

4 3 2

6

2
11

2
1

Struktura zatrudnienia w sektorze
Employment structure in the sector

ITO - 80%

F&A - 10%

Contact 
Centre - 10%

% udział w zatrudnieniu 
% share in employment

Główne języki wykorzystywane w centrach w Bydgoszczy  
Main languages used in Bydgoszcz centres
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WYNAGRODZENIA
SALARIES 

Min Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) | (1-2 years’ experience) 3 200 PLN 4 000 PLN

Accountant (2-3 lata doświadczenia) | (2-3 years’ experience) 3 800 PLN 5 000 PLN

Senior Accountant (powyżej 3 lat doświadczenia) | (over 3 years’ experience) 4 700 PLN 6 200 PLN

Team Leader (zespół 5-15 osób) | (team of 5-15 people) 6 500 PLN 8 500 PLN

Manager (zespół do 50 osób) | (team of up to 50 people) 9 000 PLN 14 000 PLN

F&A: AP / AR

Min Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) | (1-2 years’ experience) 3 500 PLN 4 200 PLN

Accountant (2-3 lata doświadczenia) | (2-3 years’ experience) 4 000 PLN 5 200 PLN

Senior Accountant (powyżej 3 lat doświadczenia) | (over 3 years’ experience) 5 000 PLN 6 500 PLN

Team Leader (zespół 5-15 osób) | (team of 5-15 people) 7 500 PLN 9 000 PLN

Manager (zespół do 50 osób) | (team of up to 50 people) 10 000 PLN 16 000 PLN

F&A: GL   

Min Max

Junior Specialist (bez doświadczenia) | (without experience) 2 800 PLN 3 500 PLN

Specialist (pow. 1 roku doświadczenia) | (more than 1 year’s experience) 3 500 PLN 4 500 PLN

Team Leader (zespół 5-15 osób) | (team of 5-15 people) 5 500 PLN 7 500 PLN

Manager (zespół do 50 osób) | (team of up to 50 people) 7 500 PLN 12 000 PLN

Customer Service

Min Max

1st Line Support (2 lata doświadczenia) | (2 years’ experience) 4 000 PLN 5 000 PLN

2nd Line Support (2 lata doświadczenia) | (2 years’ experience) 5 000 PLN 6 500 PLN

3rd Line Support (2 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 6 500 PLN 9 000 PLN

IT Administration (3 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 5 000 PLN 8 000 PLN

Network / Security (3 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 5 500 PLN 9 000 PLN

Business / System Analyst (3 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 5 500 PLN 8 500 PLN

Developer (3 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 7 000 PLN 11 000 PLN

Tester (3 lata doświadczenia) | (3 years’ experience) 5 000 PLN 9 000 PLN

Team Leader (zespół 5-15 osób) | (team of 5-15 people) 8 000 PLN 13 000 PLN

Project Manager (zespół do 50 osób) | (team of up to 50 people) 10 000 PLN 15 000 PLN

IT

Wynagrodzenia | Salaries

wynagrodzenia brutto | gross salaries
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EDUKACJA 
EDUCATION

Wybrane kierunki kształcenia, liczba studentów i absolwentów 
dla IT, F&A, filologii | Chosen specializations, number of students 
and graduates in IT, F&A and language studies

Liczba uczelni wyższych, studentów i absolwentów
Number of universities, students and graduates

Liczba uczelni ogółem 
Number of universities in total

Liczba studentów IT
Number of IT students

Liczba absolwentów IT
Number of IT graduates

Bydgoszcz

ABSOLWENCI | GRADUATES

STUDENCI  | STUDENTS Bydgoszcz

Bydgoszcz

Region

Region

Region

10

2951

538

21

4150

747

28 813

3378

1070

59 081

11934

3749

8 528

1080

313

17 066

2695

722

Liczba studentów ogółem
Number of students in total

Liczba studentów 
finansów i księgowości

Number of F&A students

Liczba absolwentów 
finansów i księgowości

Number of F&A graduates

Liczba absolwentów ogółem
Number of graduates in total

Liczba studentów filologii
Number of language students 

Liczba absolwentów filologii
Number of language graduates

Edukacja | Education
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Dostępne filologie oraz liczba studentów i absolwentów
Available language studies, the number of students and graduates

Wybrane kierunki studiów podyplomowych, kursy  
i klasy patronackie | Chosen postgraduate studies, courses 
and patronage classes

Liczba studentów międzynarodowych 
Number of international students

Kierunek
Studies

Kierunek 
Specialization

Uczelnia/Szkoła 
University/ School

Patronat  
Patronage

UTP Atos

UTP Atos

WSB Mobica

WSB
Atos, Project Management 

Institute, Altkom

WSB Atos, SDL, Altkom

UTP CISCO

WSB
Atos, SAP 

University Alliances 

WSB
ZUS, Biurfol

Poland Tokaya Okaya

Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie | IT infrastructure management in company

Zarządzanie bazami danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych 
Management of Oracle databases, application servers and automation of production processes

Akademia HR Managera | Academy of HR Manager

Business Intelligence and Information Management 

Kadry i płace w praktyce | HR and payroll in practice 

Zaawansowanie zarządzanie programami i projektami | Advanced program and project management

Zarządzanie projektami | Project management

Akademia CISCO | CISCO Academy 

Liczba studentów
Number of students

Liczba absolwentów
Number of graduates

Filologia 
angielska 

English studies

1 201

366

Filologia 
germańska

German studies

268

44

Filologia 
rosyjska

Russian studies

145

66

Filologia 
francuska 

French studies

146

38

Filologia 
japońska 

Japanese studies

150

87

Filologia 
włoska

Italian studies

102

19

Główne kraje pochodzenia | Country of origin

Ukraina | Ukraine

Turcja |  Turkey

Norwegia | Norway

Szwecja | Sweden

Białoruś | Belarus

Hiszpania | Spain

Kazachstan | Kazakhstan

Chiny | China

Francja | France
Studenci międzynarodowi
International students

1 000

Edukacja | Education

Klasa elektroniczna | Electronics class

Klasa informatyczna | IT class

Klasa informatyczna | IT class

ZSE

VIII LO

II LO

Ivy Technology

Nokia

Atos

UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | University of Science and Technology; WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów  
i Zarządzania w Bydgoszczy | WSB University in Toruń, Faculty of Finance and Management in Bydgoszcz; ZSE – Zespół Szkół Elektronicznych;  

VIII LO – VIII Liceum Ogólnokształcące; II LO – II Liceum Ogólnokształcące
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SUKCESY I REFERENCJE
SUCCESS STORIES AND REFERENCES

Nagrody i wyróżnienia dla Bydgoszczy | Prizes and awards for Bydgoszcz

Bydgoszcz bez wątpienia jest jednym z najatrakcyjniejszych ośrodków biznesowych w regionie. Miasto roz-
wija się dynamicznie, a przy tym zapewnia dostęp zarówno do absolwentów uczelni wyższych, jak i wy-
kwalifikowanych specjalistów. Jest dobrze skomunikowane z Warszawą i z Łodzią, gdzie Cybercom Poland  
Sp. z o. o. posiada swoje dwie pozostałe siedziby. To wszystko spowodowało, że w 2016 roku nasza firma 
przy nieocenionym wsparciu BARR w postaci dostarczania niezbędnych przy otwieraniu nowego oddziału 
informacji postanowiła rozpocząć działalność na bydgoskim rynku. Pomoc ze strony BARR pozwoliła nam 
szybko skupić się na realizacji innowacyjnych projektów w obszarach automotive, telecom R&D, digitaliza-
tion oraz IoT – czyli na tym, co stanowi rdzeń naszej działalności.

Bydgoszcz is without doubt one of the most attractive business centres in the region. The city is dynamically de-
veloping and offers an access to graduates of the higher educational institutions, as well as qualified specialists. 
It’s well-connected with Warsaw and Lodz, where Cybercom Poland Sp. z o. o. has two other headquarters. All 
of this led to the fact that in 2016 our company (with invaluable support of BARR in the form of providing all 
the information essential for opening a new branch) decided to launch its activity on the Bydgoszcz market. The 
BARR’s help allowed us to quickly focus on realization of innovative projects in the field of automotive, telecom 
R&D, digitalization and IoT – which basically means all the things which make up the core of our operations.

Tomasz Woropaj, Business Unit Leader; Cybercom Poland Sp. z o. o. 

Referencje | References

Sukcesy i referencje | Success stories and references

Bank Światowy
No. 1 for business 
„Doing Business 
in Poland 2015”

Biznes Polska
Emerging city of the 
year for BPO/SSC 2016 
and 2019

CIJ Awards
Best Investor-Friendly 
City

Eurobuild
Most Investor-Friendly 
City
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Decydując o wyborze Bydgoszczy pod lokalizację Customer Interaction Services ivy Technology (dawniej 
iQor) postawił na główne atuty miasta: dynamiczny charakter skupiający profesjonalistów, doskonałe 
zaplecze akademickie, dostępność utalentowanej kadry, dobrą współpracę z samorządem i lokalnymi 
szkołami średnimi. Świadcząc usługi w 13 różnych językach dla klientów z całego świata jest dla nas niezwykle 
ważne, aby środowisko w którym działamy odzwierciedlało globalny charakter naszej pracy, zapewniając 
jednocześnie dostęp do wiedzy technicznej oraz doskonałą infrastrukturę komunikacyjną  i techniczną, a to 
wszystko dostępne jest w Bydgoszczy.

Choosing Bydgoszcz as a location for the Customer Interaction Services, ivy Technology (earlier iQor) focused 
on principal assets of the City: the dynamic character which attracts experts, excellent academic facilities, ac-
cess to talented staff, good cooperation with self-government and local secondary schools. Providing services 
in 13 different languages to customers worldwide, it is extremely important for us that the environment which 
we operate in reflects the global character of our work, which at the same time guarantees access to technical 
knowledge, excellent transport and technical infrastructure. All of this is available in Bydgoszcz.

Jakub Tomczewski, EC & CIS Site Manager; Ivy Technology 

Bydgoszcz z sukcesem realizuje koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”. Działania samorządu, lokal-
na specjalizacja IT, dostępność powierzchni biurowej, a także wsparcie procesów inwestycyjnych ze strony 
miasta przyczyniają się do rozwoju firmy.  Lokalna specjalizacja w świadczeniu usług IT widoczna jest w pro-
filu działania Atos. Od 1 stycznia 2019 r. biuro w Bydgoszczy jest główną siedzibą firmy. Jest to największa 
z sześciu lokalizacji Atos Poland Global Services. W bydgoskim biurze pracuje obecnie ponad 3500 pracow-
ników. Tylko w Bydgoszczy zatrudniamy niemal 400 obcokrajowców z całego świata. Atos Poland Global 
Services rozwija działalność badawczo-rozwojową poprzez partnerstwo Atos + Google, projekty IOT i szero-
ki zakres inicjatyw automatyzacji. Jest to centrum dla głównego zespołu rozwijającego flagowe rozwiązanie 
chmury prywatnej Atos – Digital Private Cloud. OpenStack i ServiceNow to kolejny obszar technologiczny, 
w którym nasza organizacja jest światowym liderem i wyznacznikiem trendów. Wszystkie powyższe wzboga-
cają portfolio cyfrowe Atos rozwijane w Bydgoszczy. Również klienci Atos podążający za trendem cyfryzacji, 
doceniają kompetencje i potencjał polskiej lokalizacji. Dynamiczny rozwój firmy Atos opiera się także na co-
raz bardziej pożądanych kwalifikacjach mieszkańców całego regionu. Współpraca z lokalnymi instytucjami 
edukacji przyczyniła się do powstania klas partnerskich Atos w Technikum Elektronicznym w Bydgoszczy i II 
Liceum Ogólnokształcącym,  a także owocuje w partnerstwo ze środowiskiem akademickim - Uniwersytetem 
Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Bydgoszcz successfully implements the concept of “a city open to outsourcing.” Local government activities, lo-
cal IT specialization, availability of office space, as well as support for investment processes contribute to the de-
velopment of companies. Local specialization in the delivery of IT services is visible in the profile of Atos. From 
January 1, 2019, the office in Bydgoszcz is the company’s headquarters. It is the largest of the Atos Poland Global 
Services locations list. Currently, over 3500 employees work in Bydgoszcz. We employ almost 400 foreigners 
from all over the world in Bydgoszcz. Atos Poland Global Services develops research and development activities 
through the Atos + Google partnership, IOT projects and a wide range of automation activities. It is the center 
for the main team developing the flagship Atos private cloud solution - Digital Private Cloud. OpenStack and 
ServiceNow are another technology areas in which the our organization is a global leader and trendsetter. All 
of the above enrich the Atos digital portfolio developed in Bydgoszcz. Atos customers following the trend of 
digitization appreciate the competence and potential of the Polish location. The dynamic development of Atos 
company is also based on the increasingly desirable qualifications of the entire region. Cooperation with the 
local institution of education resulted in the creation of Atos partner classes in electronic technical high school 
and II high school as well as in the partnership with Kazimierz Wielki University and the University of Science 
and Technology in Bydgoszcz.

Robert Wichłacz, IDM Poland Global Services, Członek Zarządu Atos Poland 
Global Services

Sukcesy i referencje | Success stories and references
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Gregoire Nitot, Founder and CEO; Sii Polska

Biuro w Bydgoszczy otworzyliśmy jesienią 2018 roku. To już 12 lokalizacja w kraju, w której zdecydowa-
liśmy się rozwijać naszą działalność. Dlaczego wybraliśmy stolicę województwa kujawsko-pomorskie-
go? Przede wszystkim ze względu na dostęp do wykwalifikowanych specjalistów będących absolwentami 
bydgoskich uczelni technicznych. Duże znaczenie miał także fakt, że IT jest największym i najszybciej 
rosnącym sektorem na tutejszym rynku pracy. Dodatkowym atutem jest centralne położenie miasta na 
mapie Polski, a także rozbudowana siatka połączeń drogowych i lotniczych. Bliskość Gdańska, Poznania 
czy Łodzi, w których mamy już oddziały Sii, pozwala nam na wspólne budowanie zespołów projektowych. 
Obecnie Sii Bydgoszcz to głównie deweloperzy Java, .NET i C/C++, a także eksperci w obszarze testowania, 
narzędzi BI, ServiceNow czy rozwiązań chmurowych. Liczymy, że doświadczenie ekspertów, z którymi 
tworzymy oddział Sii w Bydgoszczy, oraz otrzymany po raz piąty tytuł Great Place to Work dla najlepszych 
pracodawców pozwoli nam dalej prężnie się rozwijać.
 
Sii Poland opened the Bydgoszcz office in autumn 2018. It is the 12th location in the country where we decided 
to develop our business. Why did we choose the capital of the Kuyavian-Pomeranian Region? Most of all, due to 
the qualified specialists who are graduates of technical universities located in Bydgoszcz. The fact that IT is the 
largest and the fastest-growing sector on the local labour market was also of great importance. An additional 
advantage is the central location of the city on the map of Poland, as well as an extensive network of road and 
air connections. The proximity of Gdańsk, Poznań and Łódź, where we already have Sii branches, allows us to 
jointly build our project teams. Currently, it is Java, .NET, and C/C ++ developers, as well as experts in the field 
of testing, BI tools, ServiceNow and cloud solutions, that create Sii Bydgoszcz. We hope that the experience of 
our experts from the Sii Bydgoszcz branch and the Great Place to Work award for the best employers won for 
the 5th time in a row by Sii Poland will allow us to continue expanding.

SUKCESY I REFERENCJE
SUCCESS STORIES AND REFERENCES

Referencje | References

Sukcesy i referencje | Success stories and references

Waldemar Jasiński, Senior Director, Trade Operations Europe, Livingston 
International

Miasto oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz wykwalifikowaną kadrę. Tworzy także dobry klimat dla 
nowych inwestycji, rozwoju istniejącego biznesu i przedsiębiorczości. Bardzo dobre zaplecze akademickie, 
konkurencyjne koszty zatrudnienia oraz niska rotacja kadr stanowią dodatkowo o atrakcyjności Bydgosz-
czy na tle innych, większych ośrodków BPO w Polsce. Wykorzystując sprzyjającą biznesowi kulturę Byd-
goszczy, tutejszy oddział oparliśmy na utalentowanych specjalistach, umieszczając tu również kluczową 
kadrę zarządczą. Jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu.

The city offers a stable environment with skilled human resources. It also creates a good climate for invest-
ments, business development and entrepreneurship. In addition, very good academic center, competitive costs 
of employment in combination with low attrition rates make it attractive compared to other, bigger BPO cities 
in Poland. We have built our European business around talented individuals and business-friendly culture of 
Bydgoszcz, placing key management staff in this location. It is a great place to do business.



11

WYBRANE FIRMY Z SEKTORA 
BPO/SSC I IT
CHOSEN COMPANIES IN BPO/SSC 
AND IT SECTOR 

Wybrane firmy z sektora BPO/SSC i IT | Chosen companies in BPO/SSC and IT sector

Branża Call/Contact 
Centres
Call/Contact Centres  
industry

Branża IT
IT industry

Branża F&A
F&A industry

IT GLOBAL
SOLUTIONS
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Turystyka i kultura | Tourism and culture

TURYSTYKA I KULTURA
TOURISM AND CULTURE

Zaplecze konferencyjno-noclegowe 
Conference and accommodation facilities

Rozrywka
Entertainment

Kultura
Culture

Obiekty sportowe
Sports facilities

stadiony | stadiums: 7

kryte pływalnie | indoor swimming pools: 11

boiska | sports fields: 23

kryte lodowiska | indoor ice rink: 1

hale sportowe | sports halls: 39

kręgielnie | bowling clubs: 2

korty tenisowe | tennis courts: 54

korty do squasha | squash courts: 2

ściany wspinaczkowe | climbing walls: 3

przystanie kajakowe, wioślarskie i żeglarskie | canoe, 

rowing and yachting marinas:  9

tory kartingowe | karting tracks: 2

tor regatowy | regatta course: 1

ośrodki rekreacji konnej | horse recreation centers: 3

strzelnica sportowa | sport shooting range: 4

stok narciarski | ski slope: 1

pole golfowe | golf course: 1

skatepark | skatepark: 2

wakepark | wakepark: 1

Bydgoski Tramwaj Wodny | water tram: 2 linie | routes

stacje Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego |  

Bydgoszcz Agglomeration Bike stations: 55

rowery miejskie  | city bicycles:  590

liczba galerii artystycznych | number of art galleries: 18

liczba teatrów | number of theatres: 2

liczba muzeów | number of museums: 17

opera | opera: 1

filharmonia | philharmonic: 1

więcej | more: www.visitbydgoszcz.pl

baza konferencyjna | conference facilities: 26

liczba kin | number of cinemas: 7

liczba galerii handlowych | number of shopping malls: 11

liczba restauracji | number of restaurants: 191

inne obiekty noclegowe  | other accommodations: 20

hotele | hotels: 30

Źródło: opracowania własne; Główny Urząd Statystyczny; Usługi biznesowe w Bydgoszczy (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych); Bydgoszcz w liczbach (Urząd 
Miasta Bydgoszczy); uchwały Rady Miasta Bydgoszczy; Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy; Bydgoskie Centrum Informacji; Randstad Polska Sp. z o.o.
Source: own work; Statistics Poland; Business Services in Bydgoszcz (Association of Business Service Leaders); Bydgoszcz in numbers (Bydgoszcz City Hall); Bydgoszcz City 
Council resolutions; Bydgoszcz Airport; University of Science and Technology; Kazimierz Wielki University; WSB University in Toruń, Faculty of Finance and Management  
in Bydgoszcz; Bydgoszcz Information Centre; Randstad Polska Sp. z o.o.

Fotografie: Robert Sawicki; archiwum Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Photographs: Robert Sawicki; archives of Bydgoszcz Regional Development Agency





Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Bydgoszcz Regional Development Agency

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl

www.barr.pl
www.bydgoszcz.pl

Spółka dedykowana obsłudze inwestorów
The Agency is dedicated to providing services to investors

Wsparcie dla inwestora | The investor support

Dedykowany Project Manager dla każdego projektu inwestycyjnego 
Dedicated Project Manager assigned to individual investment project

Analizy rynku i zbieranie danych pod indywidualne zapytanie inwestora  
Market research and bespoke analysis of investors related data

Pomoc w zakresie wyboru lokalizacji i rekrutacji kadry pracowniczej  
Assistance in location assessment and staff recruitment  

Pomoc w zakresie pozyskania zachęt inwestycyjnych i funduszy unijnych
Assistance in access to investment incentives and EU funds

Wparcie promocyjne i szkoleniowe
Dedicated promotional projects and training programs 

The task is co-financed from the funds of the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for the years 2014-2020 
and from the budget of the Bydgoszcz Regional Development Agency.  


